
BILHETEIRA 
**Receitas da bilheteira revertem integralmente para a Associação Cultural sem fins lucrativos Colectivo Multimédia Perve, para efeitos de 

realização do 3º Encontro de Arte Global, que decorrerá em 2017.  + info sobre a iniciativa será disponibilizada brevemente no site oficial. 

 
 
Os bilhetes podem ser adquiridos nos seguintes pontos de venda: 

 Até 24h antes da visita, por telefone 218822607-08 ou e-mail: colectivomultimedia@pervegaleria.eu  
(Recomenda-se o uso deste procedimento de pré-reserva. Evitará assim as filas de espera.) 

 Bilheteira da exposição na Perve Galeria; 

 Ticketline: http://ticketline.sapo.pt/evento/O-SOM-DA-CRIACAO-PINTURAS-SONORAS-13164 

 Fnac  

É possível fazer reserva para grupos através dos seguintes contactos: 
colectivomultimedia@pervegaleria.eu 

A bilheteira da exposição aceita pagamentos com os seguintes cartões: 

 Multibanco / Visa Electron 
 

BILHETES 

Bilhete Normal (dos 13 aos 64 anos) 3,50 € 

Bilhete Sénior ( => 65 anos) * 2,50 € 

Bilhete Criança (até 12 anos, inclusive, quando acompanhado por adulto portador de bilhete válido) * 0 € 

Bilhete Família I (2 Adultos + 1 filho entre os 13 e os 18 anos) * 10 € 

Bilhete Família II (2 Adultos + 2 filhos entre os 13 e os 18 anos) * 12 € 

 

* Mediante apresentação do cartão de cidadão. 

 

BILHETES ESPECIAIS 

Fast Lane / Acesso Prioritário  
Permite o acesso imediato à exposição, não precisa de esperar na fila, mediante disponibilidade, pois 
há o limite máximo de 10 acessos fast lane por dia 

3,50 € 
(jovem/adulto) 

Entrada Livre: 
(mediante comprovação documental) 
 
- Visitantes em situação de desemprego residentes na União Europeia 
- Visitantes com mobilidade reduzida e 1 acompanhante 
- Investigadores, conservadores, restauradores, profissionais de museologia e/ou património em 
exercício de funções, mediante comunicação prévia 
- Jornalistas em exercício de funções, mediante comunicação prévia 

0 € 

 
 

ESCOLAS E UNIVERSIDADES 

Escolas (turmas até 12º ano) 
2 Professores com entrada gratuita por cada 20 alunos 

3,00€ (por aluno) 

Universidades  
2 Professor com entrada gratuita por cada 20 alunos 

3,00€ (por aluno) 

 
 

DESCONTOS 
Desconto a aplicar no valor do bilhete individual Normal, Sénior, Jovem, Família, descritos nas alíneas respectivas 

 
RESERVAS 

É possível fazer reserva de grupos através dos seguintes contactos: 

 colectivomultimedia@pervegaleria.eu 

 telefone: (+351) 21 882 26 07 
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